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                         มกษ. 6409(G)-2560 

แนวปฏิบัติในการใชม้าตรฐานสินค้าเกษตร  

เรื่อง การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวาง 

แนวปฏิบัตินี้ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด

ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวาง (มกษ.6409)  

การตรวจประเมิน การให้การรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ  

ฟาร์มกวาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวาง  

(มกษ.6409) 

ค าอธิบายของข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวาง 

(มกษ. 6409)  

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวางที่ มี 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยข้อก าหนดตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม 

อาหาร น้ า การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ การจัดการเขากวางอ่อน การจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้กวางที่มีสุขภาพดี ได้ ผลิตผลที่มีคุณภาพ  

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

2 นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 กวาง (deer) หมายถึง สัตว์ในวงศ์ Cervidae 

2.2 ฟาร์มกวาง (deer farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เลี้ยงกวาง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เลี้ยง 

สถานที่เก็บและเตรียมอาหาร โรงจัดการกวางและอุปกรณ์ที่เหมาะสม บริเวณท าลายซาก และจุด

รวบรวมของเสีย เป็นต้น 

2.3 คอก (pen) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาหรือไม่มีหลังคา มีโครงสร้างแข็งแรง มีที่ให้น้ า

และให้อาหาร 

2.4 โรงจัดการกวาง (deer yard) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจัดการกวาง เช่น ท าเครื่องหมาย 

ตัวสัตว์ ฉีดวัคซีน รักษาสัตว์ และตัดเขากวางอ่อน และมีเครื่องมือด าเนินงาน เช่น ซองบังคับกวาง 

(deer crush) 
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3 ข้อก าหนด 

รายการที่  1    องค์ประกอบฟาร์ม  

     1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น 

ค าอธิบาย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และระบุว่าเพื่อประโยชน์

ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของ  

สถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข ก าหนดให้กิจการเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิดถือเป็นกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ  

ดังนั้นผู้ด าเนินกิจการควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมาย  
หรือมีหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินนั้น เช่น จังหวัด อ าเภอ เทศบาล (แล้วแต่กรณี)   

รายการที่  1     องค์ประกอบฟาร์ม  

     1.1  สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.1.2 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ หากกรณีที่มีความเสี่ยงจากอันตรายทางชีวภาพต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบาย 

อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น ขยะหรือของเสียจากอุตสาหกรรม

ของเสียจากแหล่งชุมชน และการชะล้างสารเคมีจากแหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร รวมท้ังของเสียจากฟาร์มเล้ียงสัตว์ชนิดอื่น อาจเป็นสาเหตุท าให้สัตว์ป่วยหรือตายได้ 

สถานที่ตั้งฟาร์มต้องห่างจากแหล่งชุมชน สถานที่ก าจัดขยะและของเสียอันตราย อุตสาหกรรมที่มี 

การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือการล้างท าความสะอาดเครื่องจักร ในระยะที่จะไม่ได้รับอันตราย

ทางกายภาพและเคมีจากแหล่งดังกล่าว 

สถานที่ตั้งฟาร์มไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีน้ าท่วมขัง และอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์หรือตลาดค้าสัตว์ไม่น้อยกว่า 

5 กิโลเมตร เว้นแต่มีมาตรการในการป้องกันโรคที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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รายการที่  1    องค์ประกอบฟาร์ม  

     1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดีตามความเหมาะสมต่อการเลี้ยงกวางแต่ละแบบ ได้แก่  

การเลี้ยงแบบขังคอก การเลี้ยงแบบปล่อยแปลง และการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ที่จะสามารถจัดการฟาร์ม

และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าอธิบาย 

การวางผังฟาร์มและจัดแบ่งพื้นที่ภายในฟาร์มออกเป็นสัดส่วนจะช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล้ียงกวางและการจัดการผลผลิตง่ายและสะดวก รวมทั้งการวางแผนและ

ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฟาร์มกวางต้องมีการจัดวางผัง แบ่งพื้นที่ภายในฟาร์มออกเป็นสัดส่วน มีการแยกเขตที่พักอาศัยของ

บุคลากรจากพื้นที่เล้ียงกวางให้ชัดเจน จัดท าผังแสดงขอบเขตของฟาร์ม พื้นที่เล้ียงกวาง โดยในแผนผัง

ควรแสดงต าแหน่งของสถานที่ภายในฟาร์ม เช่น ต าแหน่งที่ตั้งของคอก พื้นที่เล้ียงปล่อยแปลง แปลงหญ้า 

โรงจัดการกวาง โรงเก็บอุปกรณ์เวชภัณฑ์และสารเคมี พื้นที่ท าลายซากสัตว์ พื้นที่รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูล 

บ้านพักอาศัย แหล่งน้ าใช้ หรือสถานที่กักเก็บน้ า 

นอกจากการวางผังฟาร์มที่ดี การเล้ียงกวางแต่ละประเภทมีเกณฑ์จ าเป็นส าหรับจ าแนกลักษณะฟาร์ม ดังนี้ 

(1) การเลี้ยงแบบขังคอก 

- จ านวนคอกเหมาะสมตามประเภทและจ านวนกวาง 

- มีคอกที่แข็งแรง มีการระบายอากาศที่ดี 

- ภายในคอกกวางมีหลังคากันแดดกันฝน หรือมตี้นไมใ้ห้ร่มเงาเพียงพอ  

- ควรกั้นคอกตาม ขนาด อายุ และเพศ 

- พื้นคอกแห้งและสะอาด 

(2) การเลี้ยงแบบปล่อยแปลง 

- ภายในแปลงควรมีต้นไม้ใหญ่หรือมีหลังคากันแดดกันฝน  

- ควรแบ่งแปลงเลี้ยงตาม ขนาด อายุ และเพศ 

- จ านวนแปลงและพื้นที่ เหมาะสมตามประเภทและจ านวนกวาง 

- มีทางวิ่ง (race way) ส าหรับการต้อนไปโรงจัดการกวาง 
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(3) การเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง 

ต้องมีพื้นที่หญ้าหรือพืชอาหารอื่นส าหรับให้กวางกินอย่างเพียงพอ ไม่จ าเป็นต้องมีโรงเรือน ควรมีทางวิ่ง 

ส าหรับต้อนกวางไปยังโรงจัดการกวาง และมีต้นไมใ้ห้ร่มเงา 

รายการที่  1    องค์ประกอบฟาร์ม  

     1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.2.2 พื้นที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงกวางตาม พันธุ์ ขนาด จ านวนและ

รูปแบบการเลี้ยง เพื่อให้กวางเจริญเติบโตได้ดี ไม่เครียด สามารถป้องกันและควบคุมโรค 

ค าอธิบาย 

ฟาร์มควรมีขนาดพื้นที่เพียงพอเหมาะกับพันธุ์ ขนาด จ านวนของกวาง รูปแบบการเล้ียง และองค์ประกอบ

ส าหรับการปฏิบัติงานในฟาร์ม เพื่อความเหมาะสมการจัดการฟาร์ม เช่น การจัดการเล้ียง  การจัดการ

อาหาร การป้องกันควบคุมโรคภายในฟาร์ม มีสุขาภิบาลฟาร์มที่ดี  

รายการที่  1   องค์ประกอบฟาร์ม  

     1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.2.3 มีรั้วที่แข็งแรงรอบพ้ืนที่การเลี้ยงตามลักษณะการเลี้ยงอย่างเหมาะสมกับสายพันธุ์  

ที่สามารถป้องกันการเล็ดลอดเข้ามาของสัตว์ที่จะท าร้ายกวาง และป้องกันกวางออกภายนอก เช่น 

ใช้รั้วตาข่ายถัก หรือรั้วผสมผสานอื่นๆ ที่เหมาะสม      

ค าอธิบาย  

รั้วรอบพื้นที่การเลี้ยงที่เหมาะสมช่วยป้องกันกวางออกภายนอก ควบคุมคนและสัตว์ต่างๆ เช่น แพะ แกะ 

โค สุนัข ที่จะเข้ามารบกวนท าร้ายกวาง และช่วยลดความเส่ียงในการน าเชื้อโรคจากคนและสัตว์เข้าสู่ฟาร์ม  

รั้วกวาง (deer fence) ควรมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อช่วยลดการบาดเจ็บจากการวิ่งชนของกวาง ควรล้อมรั้ว

ให้มีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันการกระโดดออกของกวาง ขอบล่างของรั้วฝังพื้นดิน โดยอาจก่ออิฐบล็อก

ฝังให้สูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ 20-40 เซนติเมตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่ให้รั้วผุกร่อนง่ายเนื่องจาก

ความชื้นจากพื้นดิน  

รายการที่  1   องค์ประกอบฟาร์ม  

     1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.2.4 พื้นที่การเลี้ยงแยกเป็นสัดส่วนจากที่พักอาศัย  

ค าอธิบาย 

กวางเป็นสัตว์ป่าที่ยังมีสัญชาตญาณของการระวังภัยสูง ตื่นตกใจง่าย บริเวณการเลี้ยงกวางจึงต้องแยกจาก

บริเวณที่พักอาศัยของบุคลากร นอกจากนี้การแยกพื้นที่การเล้ียงและที่พักอาศัยช่วยให้การปฏิบัติงาน 

ในฟาร์มเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ และช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายการที่  1    องค์ประกอบฟาร์ม  

     1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.2.5 มีโรงจัดการกวาง (deer yard) ที่มีซองบังคับกวาง (deer crush) ทางเชื่อมกลับคอก 

และทางลาดเพื่อขนถ่าย (loading ramps) โดยมีคอกคัดและคอกพักเพื่อคัดแยกกวาง รวมถึงมีที่เก็บ

อุปกรณ์ส าหรับจัดการกวาง ที่สามารถจัดการกวางอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยต่อกวาง 

ค าอธิบาย 

โรงจัดการกวาง ประกอบดัวย ทางเข้า ห้องรวม ห้องย่อย ห้องคัดแยก ซองบังคับกวาง ทางเชื่อมกลับคอก 

และทางลาดเพื่อขนถ่าย เพื่อการจัดการกวางอย่างเป็นระบบ เช่น คัดกวางส าหรับแบ่งฝูง ชั่งน้ าหนัก  

ท าเครื่องหมายประจ าตัว ตัดเขา ให้ยา ฉีดวัคซีน ทั้งนี้โรงจัดการกวางไม่ควรมีเสียงดังรบกวนจาก

ภายนอก และไม่ควรมีส่วนยื่นทีแ่หลมคมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตัวกวางและผู้ปฏิบัติงาน 

ซองบังคับกวางต้องสามารถบังคับกวางให้อยู่นิ่งเพื่อความสะดวกในการตัดเขากวาง ให้ยา ฉีดวัคซีน  

ติดเครื่องหมายประจ าตัว  

ทางเชื่อมกลับคอก มีไว้เพื่อต้อนกวางกลับไปยังคอก ส่วนทางลาดเพื่อขนถ่ายมีไว้ส าหรับเคล่ือนย้ายกวาง

ไปขึ้นรถขนส่ง หรือรับกวางใหม่เข้ามาภายในฟาร์ม ทั้งนี้ทางเชื่อมกลับคอกและทางลาดเพื่อการขนถ่าย

ควรเป็นทางเรียบ ไม่ล่ืน  

รายการที่   1    องค์ประกอบฟาร์ม  

ข้อก าหนด 1.3 คอกต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอต่อการเลี้ยงกวาง และมีการแบ่งพื้นที่ 

เพื่อสะดวกในการจัดการกวางแต่ละช่วงอายุ หรือ ขนาด หรือ วัตถุประสงค์ของการเลี้ยง และสามารถ

จัดการการเลี้ยงได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

ค าอธิบาย 

กรณีเล้ียงแบบขังคอก คอกต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีส่วนที่ให้กวางสามารถหลบแดดฝน ง่ายต่อ 

การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีที่ใส่อาหาร น้ า และช่องทางเข้าออก ไม่มีน้ าขัง 

พื้นคอกควรเป็นดินหรือทรายเพื่อให้กวางสามารถยืนทรงตัวได้อย่างสบาย 

มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับจ านวนกวางที่เล้ียงไม่หนาแน่นเกินไป เช่น ส าหรับกวางอุ้มท้องใกล้คลอด 

และเล้ียงลูก ต้องการพื้นที่การเล้ียงภายในคอก 100 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว กวางขนาดอื่นต้องการพื้นที่  

50 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว เพื่อให้จัดการการเล้ียงได้อย่างถูกสุขลักษณะ โดยทั่วไปควรมีคอกส าหรับพ่อพันธุ์กวาง 

คอกส าหรับแม่พันธุ์กวาง คอกส าหรับกวางอุ้มท้อง คอกอนุบาลลูกกวาง คอกพักกวางส าหรับแยกรักษา

กวางที่บาดเจ็บซึ่งควรอยู่ห่างจากคอกอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค 
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รายการที่   2   อาหารส าหรับกวาง  

ข้อก าหนด  2.1 มีพืชอาหารสัตว์เพียงพอกับจ านวนกวางที่เลี้ยง  

ค าอธิบาย 

พืชอาหารของกวางเป็นได้ทั้งหญ้า ใบไม้ ผลิตผลเหลือใช้จากการปลูกพืช เช่น เปลือก ฝักข้าวโพด  

ต้นข้าวโพด เศษวัชพืช โดยทั่วไปกวางกินอาหารประมาณ 2.5-3.5% ของน้ าหนักตัว เมื่อค านวณเป็น

วัตถุแห้งต่อวัน หรือพืชอาหารสดประมาณ 10% ของน้ าหนักตัว ควรจัดการให้กวางได้รับอาหาร 

แต่ละวันอย่างเพียงพอ 

รายการที่   2   อาหารส าหรับกวาง  

ข้อก าหนด  2.2 กรณีใช้อาหารข้น (concentrate feed) มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเหมาะสมส าหรับ

การเลี้ยงกวาง  

ค าอธิบาย 

อาหารข้นที่ให้กวางควรมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ยังไม่หมดอายุ ไม่มีการผสมยาสัตว์หรือสารเคมี

ต้องห้ามในอาหารสัตว์ ไม่มีส่ิงปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อกวางและผู้บริโภค ควรมีความเหมาะสม

กับความต้องการทางโภชนาการในแต่ละช่วงอายุ 

รายการที่   2   อาหารส าหรับกวาง  

ข้อก าหนด  2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้องต้นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของกวาง และเก็บรักษาในสภาพที่สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพ 

ค าอธิบาย 

อาหารหยาบที่ใช้เล้ียงกวาง ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพ ปราศจากเชื้อรา ไม่เน่าเสีย เมื่อสังเกตด้วยสายตา 

อาหารสัตว์เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการเล้ียงกวาง ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

ทางกายภาพเบื้องต้นอย่างสม่ าเสมอ เช่น ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ไม่ฉีกขาด แตก ช ารุด อาหารต้อง 

ไม่หมดอายุ ทั้งนี้ก่อนน าอาหารไปเล้ียงกวางควรตรวจสอบอาหารสัตว์ หากพบว่ามี สี กล่ินที่ผิดปกติ 

หรือรวมตัวเป็นก้อน ห้ามน ามาใช้เล้ียงกวาง และเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นั้นไปวิเคราะห์เพื่อให้แน่ชัดว่า

คุณภาพของอาหารสัตว์สามารถน ามาเล้ียงกวางได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัยของกวาง  

ควรเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่มีการน ามาใช้ในฟาร์มเอาไว้อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อเป็นตัวอย่างส าหรับ 

การส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ กรณีเกิดปัญหาสุขภาพที่สงสัยว่าอาจมีสาเหตุจากอาหารสัตว์ขึ้น

ภายหลัง 
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ควรเก็บรักษาอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและ  

การเสื่อมสภาพ จะท าให้เก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานขึ้น โดยไม่ท าให้คุณภาพเปล่ียนแปลงไป ภาชนะ

บรรจุอาหารสัตว์ต้องแห้ง สะอาด สามารถป้องกันความชื้น ท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย ในกรณี 

ที่อาหารสัตว์ที่บรรจุในถุงหรือกระสอบควรมีวัสดุรองด้านล่างไม่ให้สัมผัสกับพื้น เช่น พาเลท มีการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 

มีสถานที่เฉพาะส าหรับเก็บรักษาอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สะอาด แห้ง ปราศจากสัตว์พาหะ 

น าเชื้อ มีหลังคากันแดดและฝน มีการระบายอากาศที่ดี 

รายการที่   2   อาหารส าหรับกวาง  

ข้อก าหนด  2.4 กรณีอาหารสัตว์ผสมเอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ 

ค าอธิบาย 

กรณีผสมอาหารส าหรับกวาง วัตถุดิบที่ใช้หรือส่ิงที่เติมในอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพ ไม่ใช้สารต้องห้าม

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีหรือยา  

ผสมในอาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้ค าแนะน าของสัตวแพทย์ 

รายการที่   3   น้ าส าหรับกวาง  

ข้อก าหนด  3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนจากสิ่งที่เป็นอันตราย 

ค าอธิบาย 

น้ าเป็นปัจจัยการผลิตหนึ่งท่ีส าคัญในการเลี้ยงสัตว์ น้ าที่ใช้ต้องมีคุณภาพเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ  

ถ้าคุณภาพน้ าเหมาะสมก็จะท าให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี แต่หากน้ ามีคุณภาพไม่เหมาะสมอาจท าให้สัตว์ป่วย 

เป็นโรคได้ง่าย  

การพิจารณาเลือกแหล่งน้ าส าหรับเล้ียงสัตว์เป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยลดผลกระทบและความเส่ียง 

ต่อฟาร์มเล้ียงสัตว์  แหล่งน้ าที่น ามาใช้ส าหรับการเล้ียงกวาง เช่น แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ 

อ่างเก็บน้ า น้ าประปา หรือน้ าบาดาล ต้องปราศจากการปนเปื้อนของส่ิงที่เป็นอันตรายจากแหล่งมลพิษ 

เช่น อุตสาหกรรม ของเสียจากแหล่งชุมชน รวมถึงน้ าเสียจากโรงเรือน และบ้านพักอาศัย ที่จะสามารถ

ปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์ม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ และบุคลากรภายในฟาร์ม 
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รายการที่   3   น้ าส าหรับกวาง  

ข้อก าหนด  3.2 น้ าที่ใช้เลี้ยงกวางและใช้ในฟาร์ม ควรเป็นน้ าสะอาด และมีปริมาณเพียงพอ 

ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ 

ค าอธิบาย 

น้ าที่ใช้เล้ียงสัตว์และใช้ในฟาร์มควรเป็นน้ าสะอาด มีปริมาณเพียงพอกับจ านวนกวาง  

ควรมีผลตรวจตัวอย่างคุณภาพน้ าหรือสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเริ่มการเล้ียงกวาง  

และในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการน าไปใช้ในการเล้ียง หรือมีความสงสัยในคุณภาพน้ า  

ควรมีการตรวจคุณภาพน้ าบางรายการตามความเส่ียงของการปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์  

และผู้บริโภค และเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้ าใช้เป็นหลักฐาน 

รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

ข้อก าหนด  4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญภายในฟาร์ม เช่น 

การท าทะเบียนสัตว์ การจัดการฝูง การจัดการโรงจัดการกวาง ระบบการเลี้ยง อาหารและน้ าส าหรับกวาง 

สุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการบันทึก 

ค าอธิบาย 

มีคู่มือฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มกวาง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลประวัติการท าฟาร์มเล้ียงกวาง และมีแนวทางการท างาน  

ในขั้นตอนต่างๆ ที่ชัดเจนตลอดการเล้ียง มีวิธีแก้ไขที่ถูกต้องทันเวลา ช่วยลดความผิดพลาดและ 

ความเสียหายในการประกอบกิจการฟาร์มกวาง คู่มือการจัดการฟาร์ม ต้องแสดงให้เห็นถึง  

(1) การท าทะเบียนสัตว์ เพื่อทราบประวัติของกวาง จ านวนที่เล้ียง และแหล่งที่มาของกวาง  

ทั้งนี้กรณีกวางชนิดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้ด าเนินการตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(2) วิธีการเล้ียง อาหารและน้ า ส าหรับกวาง  

(3) การจัดการด้านสุขภาพสัตว์  
(4) การท าความสะอาด คอก โรงจัดการกวางและอุปกรณ์ 

(5) การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์  

(6) การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

(7) การก าจัดซากและสิ่งปฏิกูล 

(8) การบันทึกข้อมูล 
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รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

      4.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.1 มีจ านวนบุคลากรเพียงพอกบัจ านวนกวางที่เลี้ยง  

ค าอธิบาย 

การจัดการบุคลากรที่ดี เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้กิจการฟาร์มเล้ียงสัตว์ประสบความส าเร็จ   

การจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรนั้น ควรจัดแบ่งตามความรู้  ความสามารถ  

และความถนัด โดยค านึงถึงจ านวนบุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อภาระงานที่รับผิดชอบ 

รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

      4.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.2 บุคลากรที่ท าหน้าที่เลี้ยงกวางต้องมีความรู้ ได้รับการฝึกอบรมในการเลี้ยงกวาง 

และปฏิบัติงานในฟาร์มได้ 

ค าอธิบาย 

การเลี้ยงกวางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะช่วยให้ได้ผลิตผลจากกวางที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ดังนั้นบุคลากรที่เลี้ยงกวางต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในการเลี้ยงอย่างถูกต้อง 

และสามารถติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียง มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี

การเลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ 

บุคลากรที่เล้ียงกวางต้องมีความรู้ความช านาญเป็นอย่างดี ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  

และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในประวัติบุคลากร 

รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

      4.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.3 มีสัตวแพทย์ให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาลฟาร์ม และการใช้ยา

ภายในฟาร์ม  

ค าอธิบาย 

มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งให้ค าปรึกษาแนะน า เรื่อง 

การจัดการฟาร์มทั่วไป การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาลของฟาร์ม การใช้ยาภายในฟาร์ม โดยก าหนด 

ให้มีโปรแกรมเข้าเย่ียมฟาร์ม และรับผิดชอบในการส่ังยาใช้ในฟาร์ม เพื่อความปลอดภัยของกวาง  

และผลิตผลที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
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รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

      4.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด  4.2.4 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็น

ประจ าทุกปี  

ค าอธิบาย 

การมีสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มที่ดีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการป้องกันหรือลด 

การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ส าคัญจากผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มสู่สัตว์ที่เล้ียงได้ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงาน

ในฟาร์มไม่เป็นโรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นพาหะของโรคภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาหาร 

เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ  

ผู้ที่แสดงอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ไอ เจ็บคอ ท้องร่วง 

อาเจียน หรือมีไข ้ให้แจ้งผู้จัดการฟาร์มทราบ เพื่อให้หยุดพักจนกระทั่งหายป่วยจึงให้กลับเข้าปฏิบัติงาน

ภายในส่วนโรงจัดการและพื้นที่เล้ียงสัตว์ได้ 

รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

      4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.1 กรณีการเลี้ยงแบบขังคอก มีการรักษาความสะอาดคอกกวาง และฆ่าเชื้ออุปกรณ์

อย่างถูกสุขลักษณะ 

ค าอธิบาย 

กรณีการเล้ียงแบบขังคอก ควรมีการท าความสะอาดคอกกวางและฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างถูกสุขลักษณะ 

ต้องไม่ปล่อยให้พื้นคอกเป็นที่สะสมและหมักหมมของมูลและเศษพืชอาหารกวาง   

รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

      4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.2 อุปกรณ์ให้น้ าและอาหารต้องสะอาด 

ค าอธิบาย 

อาหารและน้ าเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญในการเล้ียงกวาง ต้องดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะที่ให้น้ า 

ภาชนะใส่อาหารข้น ภาชนะใส่อาหารหยาบ เก็บเศษอาหารเก่าและตกค้างภายในคอกเป็นประจ าทุกวัน

เปลี่ยนน้ าสะอาดใหม่ทุกวัน และทุกครั้งท่ีน้ าสกปรก  
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รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

      4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.3 รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบคอกหรือแปลง ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 

และสัตว์ที่เป็นพาหะน าเชื้อ 

ค าอธิบาย 

สุขลักษณะของบริเวณโดยรอบของคอกหรือแปลง มีความส าคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรค 

ภายในฟาร์ม ควรท าความสะอาดด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ตรวจสอบความสะอาดอย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้เกิด

การสะสมของเชื้อโรค และสัตว์พาหะน าเชื้อ 

รายการที่   4    การจัดการฟาร์ม  

      4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด  4.3.4 บ ารุงรักษาคอก โรงจัดการกวาง เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี 

ค าอธิบาย 

คอก โรงจัดการกวาง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้องได้รับการบ ารุงรักษา ตรวจสภาพให้อยู่ในสภาพดี 

พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ หากเกิดการช ารุด เสียหาย ต้องท าการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอเพื่อให้เกิด 

ความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน 

รายการที่   5   สุขภาพสัตว์    

      5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.1 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ค าอธิบาย 

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ หากสัตว์มีสุขภาพทรุดโทรม ร่างกายอ่อนแอ 

เจ็บป่วยหรือตาย จะท าให้ผลผลิตต่ ากว่าเป้าหมาย ผู้ประกอบการสูญเสียรายได้ รวมทั้งผู้บริโภคจะได้รับ

ผลิตผลที่ไม่ปลอดภัยด้วย 

การป้องกันและควบคุมโรคควรอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ หรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมาย  

ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการฟาร์มทั่วไป การสุขาภิบาล และการจัดการด้านสุขภาพสัตว์  

โรคระบาดที่ส าคัญและโรคอุบัติใหม่ การใช้ยาภายในฟาร์ม รวมทั้งความปลอดภัยของกวาง และผลิตผล

ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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รายการที่   5   สุขภาพสัตว์   

      5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.2 มีการป้องกันและควบคุมโรคที่มากับ ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อน 

เข้าออกฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้าออกจากฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้ 

ค าอธิบาย 

การป้องกันและฆ่าเชื้อยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคล เป็นมาตรการที่ใช้ป้องกันหรือลดความเส่ียง 

ในการน าเชื้อโรคเข้าสู่หรือออกจากฟาร์ม ควรมีการจัดการ ดังนี้ 

- มีมาตรการป้องกัน และท าลายเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์มที่อาจติดมากับคน สัตว์ และอุปกรณ์ต่างๆ 

เข้าสู่ภายในฟาร์ม 

- มีมาตรการควบคุมก่อนเข้าฟาร์ม มีประตูเข้า-ออกส าหรับบุคคล และยานพาหนะ บันทึกการผ่านเข้า-ออก

จากฟาร์มของบุคคลและยานพาหนะ  

- มีวิธีการท าลายเชื้อโรคอย่างเหมาะสมโดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นว่า

มาตรการที่ใช้มีความเหมาะสมกับสภาพฟาร์ม  

- พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ผ่านเข้าฟาร์ม บริเวณหน้าประตูทางเข้าฟาร์ม มีอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ

สามารถพ่นเป็นละอองให้ครอบคลุมทั่วยานพาหนะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นเหมาะสม  หรือมี

บ่อน้ ายาฆ่าเชื้อ ท าจากวัสดุที่แข็งแรง บ่อมีความกว้าง ยาว ลึก และลาดชัน เพียงพอส าหรับยานพาหนะ

ทุกชนิดแล่นผ่านได้ ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อตามที่ระบุในเอกสารก ากับ และเปล่ียนน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ  

มีการป้องกันการเส่ือมประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเชื้อจากแดดและฝน เพื่อรักษาคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ 

ยานพาหนะทุกคันที่จะเข้าฟาร์มต้องแล่นผ่านบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อ  

- มีการฆ่าเชื้อรองเท้าหรือเปล่ียนรองเท้าส าหรับใช้เฉพาะในฟาร์ม เพื่อลดความเส่ียงของการน าเชื้อโรค

ที่ติดมากับรองเท้าของบุคคลเข้าฟาร์ม 

รายการที่   5   สุขภาพสัตว์   
      5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.3 มีการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ และวิธีการท าลายซากกวางที่ตายด้วยโรค

โดยให้อยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์ 

ค าอธิบาย 

การสะสมของเศษอาหารเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าเชื้อ เพิ่มความเส่ียงต่อการแพร่กระจายโรค

ภายในฟาร์มกวาง จึงต้องควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ รักษาความสะอาดคอก โรงจัดการกวาง และบริเวณ

โดยรอบ ในรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร ก าจัดขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ เก็บอาหารสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะ 

วิธีก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อเป็นไปตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ 
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มีวิธีการในการท าลายซากกวางที่ตายด้วยโรคอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดโอกาส 

การแพร่กระจายของโรค และลดปัญหามลภาวะต่อชุมชน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

รายการที่   5   สุขภาพสัตว์   

      5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 5.1.4 จัดการทางสุขลักษณะที่ดีภายในฟาร์มเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 

ค าอธิบาย 

สุขลักษณะที่ดีของฟาร์มช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและสัตว์พาหะน าเชื้อ ท าให้กวางไม่ป่วยเป็นโรค 

ส่งผลให้ไดผ้ลิตผลจากกวางที่มีคุณภาพ โดยต้องดูแลอย่างสม่ าเสมอ ดังต่อไปนี้ 

-  พื้นคอก โรงจัดการกวาง แห้งและสะอาด ก าจัดของเสียไม่ให้เกิดการสะสม  ไม่ควรให้พื้นคอก

มีน้ าขังอันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 
- ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงจัดการกวาง ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 

- มีบ่อทิ้งอาหารเหลือค้าง ที่ป้องกันแมลงวันและสัตว์อื่นมาขุดคุ้ยและโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อ 

- การน ากวางเข้ามาใหม่ต้องมีการกักดูอาการตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรค 

และการท าลายเชื้อโรคในการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร เมื่อปลอดจาก

โรคและพยาธิ จึงปล่อยเข้าฝูงต่อไป คอกกักต้องแยกต่างหากจากคอกเลี้ยง 

 

รายการที่   5   สุขภาพสัตว์   

      5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด  5.1.5 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสัตว์ และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

ค าอธิบาย 

หากพบกวางในฟาร์มมีการป่วยหรือการตายที่ผิดปกติให้ตรวจวินิจฉัยโรคภายใต้การก ากับดูแลของ  

สัตวแพทย์ และท าลายซากกวางตามวิธีที่กรมปศุสัตว์ก าหนด หากเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่า  

เกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ การปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 

ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด ประกาศกรมปศุสัตว์ 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด

หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอยู่ภายใต้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ 

เพื่อให้การท าลายซากสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการควบคุมโรคระบาด 

ควรมีโปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดที่ส าคัญให้สัตว์ มีโปรแกรมก าจัดพยาธิภายในและภายนอก

ตามความเหมาะสม  
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รายการที่   5   สุขภาพสัตว์   

      5.2 การบ าบัดโรคสัตว์ 

ข้อก าหนด  5.2.1 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

การสัตวแพทย์ และตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

ค าอธิบาย 

การบ าบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ 

โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดโรคสัตว์ 

และมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ พร้อมบันทึกข้อมูล

การวินิจฉัยและรักษาโรค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบการใช้ยาสัตว์ในฟาร์ม นอกจากนี้ 

ต้องควบคุมและจ ากัดการใช้ยาเท่าที่จ าเป็นเพื่อลดอันตรายจากยาสัตว์ตกค้างที่ส่งผลต่อผู้บริโภค  

และส่ิงแวดล้อม และลดความเส่ียงของการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  

รายการที่   6  สวัสดิภาพสัตว์ 

ข้อก าหนด  6 ดูแลกวางให้มีความเป็นอยู่ที่สบาย หากกวางป่วย บาดเจ็บ หรือพิการ ต้องได้รับการปฏิบัติ

ที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความทุกข์ทรมาน 

ค าอธิบาย 

การเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องท่ีควรค านึงถึง เนื่องจากการปฏิบัติที่ท าให้สัตว์เกิดความไม่สบาย

จากสภาวะแวดล้อม การบาดเจ็บและโรคภัย ความตื่นกลัว จะก่อให้เกิดความเครียด ลดความต้านทานโรค

และยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสัตว์และผลิตผล จึงควรดูแลให้กวางมีความเป็นอยู่ในสภาวะ  

ที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่เพียงพอให้กวางอยู่อย่างสบาย มีอิสระในการเคล่ือนไหว และสามารถ

แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

ในกรณีที่กวางที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ให้แยกออกมาเพื่อดูแลรักษาอย่างเหมาะสม 

รายการที่  7 การจัดการเขากวางอ่อน 

ข้อก าหนด 7.1 มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการจับตัวกวาง  ตัดเขากวางอ่อน  ห้ามเลือด  

และรักษาแผล 

ข้อก าหนด 7. ห้ามให้ยาที่ท าให้กวางซึมหรือสลบ 

ข้อก าหนด 7.3 ต้องระมัดระวังไม่ให้กวางช็อกหรือบาดเจ็บ 

ข้อก าหนด 7.4 ต้องห้ามเลือดให้หยุดไหลหลังจากตัดเขากวางอ่อน 

ข้อก าหนด 7.5 ควรท าความสะอาดก่อนเก็บรักษาเขากวางอ่อน โดยการแช่เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน  

4 องศาเซลเซียส หรือแช่แข็งที่อุณหภูมิไม่เกิน -18 องศาเซลเซียส หรืออบให้แห้งสนิท 
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ค าอธิบาย 

การตัดเขากวางอ่อนควรมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจับ  

และบังคับตัวกวาง ใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการต้อน จับ และตัดเขากวางอ่อน โดยไม่ท าให้กวางได้รับ  

การบาดเจ็บและตื่นตกใจ เพราะกวางอาจตายได้ ห้ามให้ยาซึมหรือยาสลบแก่กวาง เพราะจะตกค้าง 

ในกระแสโลหิตท าให้ยาติดไปกับเขากวางอ่อน มีผลกระทบต่อผู้บริโภค เมื่อตัดเขาแล้วต้องห้ามเลือด  

ให้หยุด เพื่อไม่ให้กวางเสียเลือดมากจนตาย และรักษาบาดแผลให้ปิดสนิท เขากวางอ่อนที่ตัดออกมาแล้ว

ให้ยกรอยตัดขึ้นด้านบนป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกมาจากช่องทางเดินของเส้นเลือด ควรท าความสะอาด

และผึ่งเขากวางอ่อนให้แห้งก่อนการเก็บรักษาเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของเขากวางอ่อน การเก็บรักษา 

เขากวางอ่อนโดยการแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรืออบแห้ง เพื่อป้องกันการเน่าเสียจากจุลินทรีย์และเป็น  

การรักษาคุณภาพของผลิตผล 
 

รายการที่  8     สิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 8.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบาย 

ขยะมูลฝอย และของเสียจากฟาร์มกวางมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และท าให้เกิดการปนเปื้อนของ

พื้นดินแหล่งน้ าและอากาศ อีกทั้งอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อของโรคติดต่อต่างๆ ได้ 

ฟาร์มกวางต้องมีการก าจัดขยะและของเสีย โดยแยกประเภทของขยะและของเสียให้ถูกต้องตาม 

หลักสุขาภิบาล และค านึงถึงการตกค้างในส่ิงแวดล้อม ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

จึงควรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม 

รายการที่  8     สิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 8.2  มีการก าจัดและท าลายซากกวางอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

ค าอธิบาย 

รวบรวมและท าลายซากกวางในฟาร์ม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรค ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์  

ของสัตว์พาหะน าเชื้อ และไม่ให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการซากให้อยู่ใน

ดุลพินิจของสัตวแพทย์ กรณีฝังซากกวางที่ตาย ต้องมีพื้นที่เพียงพอ อยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึงและ 

ห่างจากแหล่งน้ า ให้ฝังไว้ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร โรยปูนขาวหรือราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 

แล้วกลบหลุมและคลุมดินให้แน่น เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ 

สัตว์คุ้ยเขี่ย การเผาซากให้เผาในที่เหมาะสมและเผาซากจนหมด  
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รายการที่  8     สิ่งแวดล้อม 
ข้อก าหนด 8.3  กรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มตามที่ก าหนดไว้

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบาย 

การปล่อยน้ าเสียจากฟาร์มสู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบ าบัด จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก และกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณข้างเคียง 

หากมีน้ าเสียจากฟาร์มกวาง ต้องมีการบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ตามก าหนด

ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดโรคระบาด น้ าเสียจากคอก หรือ โรงจัดการ ต้องมีการฆ่าเชื้อ  

และบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดออกสู่ฟาร์มข้างเคียง หรือกระจาย

สู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก 

รายการที่  9      การบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 9.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบ

ต่อสุขภาพและการควบคุมโรค เช่น การท าทะเบียนสัตว์ การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร การจัดการ

ด้านการผลิต ควบคุม ป้องกัน บ าบัดโรค การตรวจสุขภาพและการฝึกอบรมของบุคลากร 

ค าอธิบาย 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในด้านการตามสอบกระบวนการผลิต ฟาร์มกวางจึงต้องมี

การบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการท างานแต่ละขั้นตอน ว่าถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้หรือไม่

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหา หรือข้อผิดพลาด 

ในกระบวนการผลิตได้ 

ผู้เล้ียงกวางต้องบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาทบทวนและวิเคราะห์ใช้ในการปรับปรุงการเล้ียง 

ให้มีประสิทธิภาพ และช่วยในการแก้ปัญหาการเล้ียง เช่น ปัญหาการเกิดโรค และการวางแผนการผลิต 

นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป การเลี้ยงกวางแต่ละรุ่น มีระบบบันทึก เช่น  

(1) ท าทะเบียนประวัติกวาง เช่น เพศ พันธุ์ เดือนและปีเกิด หมายเลขประจ าตัว น้ าหนักแรกเกิด 

น้ าหนักหย่านม หมายเลขประจ าตัวพ่อ-แม่พันธุ์ น้ าหนักเขากวางอ่อน 

(2) ข้อมูลการน ากวางเข้าและออกจากฟาร์ม 

(3) ข้อมูลการเข้าและออกของยานพาหนะ และการเข้าเยี่ยมชม 
(4) ข้อมูลด้านสุขภาพกวาง การรักษาโรค เช่น ใบส่ังยาสัตว์ ใบมอบหมายการใช้ยา รายละเอียดการใช้ยา 

การถ่ายพยาธิและการใช้สารเคมีอื่นๆ  

(5) ข้อมูลการจัดการด้านอาหารกวาง เช่น ชนิด คุณภาพ ปริมาณ การให้อาหาร  

(6) ข้อมูลการตรวจสุขภาพและการฝึกอบรมของบุคลากรในฟาร์ม 
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รายการที่  9      การบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 9.2  เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี 

ค าอธิบาย 

เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 3 ป ี
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